ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

FIŞA DISCIPLINEI

în conformitate cu planul de învățământ valabil pentru anul 2015-2016
1.

Date despre program
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Studii Europene
Studii Europene şi Guvernanţă
Relaţii internaţionale şi studii europene
Master
Afaceri europene şi management de programe

1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/ Calificarea
2.

Date despre disciplină
Piața unică și economii emergente în UE

2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect. Dr. Horațiu Dan

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect. Dr. Horațiu Dan

2.4 Anul de studiu
3.

1

2.5 Semestrul

2

2.6 Tipul de
evaluare

E

2.7 Regimul
disciplinei

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Nr. de ore pe
săptămână
3.4 Total ore din planul de
învăţământ

6

Din care 3.2 curs

2

Din care 3.3 seminar/ laborator

1

42

Din care 3.5 curs

28

Din care 3.6 seminar/ laborator

14

Distribuţia fondului de timp

6x 25 = 150

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual
98
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6
4.

Precondiţii

4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5.

O

-

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului

-----

Ore
conv.
40
24
34
8
2
-

6.

Competenţele specifice acumulate

profesionale

C1. Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si
internationale
C3. Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene
C4. Proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene
C6. Asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor
implicate în procese europene si internationale

transversale

CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la
nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi
străine
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor
paliere ierahice
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii
7.

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiective specifice

8.

Conţinuturi

8.1 Curs
Introducere
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Obiectivul cursului este acela de a-i înzestra pe studenţi cu acele
instrumente conceptuale şi teoretice necesare pentru a înţelege
caracteristicile și modul de funcționare a pieței unice europene,
precum și a modului în care economiile emergente sunt integrate în
aceasta.
 Cunoaşterea principalelor caracteristici ale pieței unice
europene
 Analizarea perspectivelor de dezvoltare ale economiilor
emergente din UE
 Înțelegerea interacțiunii dintre economiile emergente și
rigorile pieței unice

Introducere și aspecte generale
Etapa economiilor de tranziție în
Europa post-comuinstă
Piețe emergente din Uniunea
Europeană / statele candidate la
aderare
Interpretarea indicatorilor economici.
Stabilitate financiară, volatilitate și
contagiune.
Factori ai dezoltării: ISD, comerț,
outsourcing și offshoring. Regimul
ratei de schimb
Modele de finanțare în sectoarele
public și privat. Relația cu instituțiile
financiare internaționale.
Riscul de țară în economiile
emergente. Rating-ul de credit.
Interacțiunea dintre mediul public și
cel privat: fiscalitate, facilități și
privatizări.
Evaluarea activelor și proiectelor în
piețele emergente.

10. Piața unică europeană 1 – Aspecte

Metode de predare
--Expunere interactivă

Observaţii



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



teoretice. Economii de scară și factori
de creștere.
11. Piața unică europeană 2 – Comerțul și
uniunea vamală.
12. Piața unică europeană 3– Piața muncii
și migrația
13. Piața unică europeană 4 – Avantaje ți
provocări pentru piețele emergente
din UE / ale statelor candidate la
aderare
14. Perspective de continuare a integrării.
Concluzii.

Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Bibliografie obligatorie:
• De Rosa, David (2009) Central Banking and Monetary Policy in Emerging Nations, Research Foundation of CFA
Institute, 2009, disponibil la http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2470/rf.v2009.n2
• Hale, David (2012) “The Importance of Emerging Markets”, CFA Institute Conference Proceedings Quarterly, (Sep
2012): 43–5, disponibil la http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/cp.v29.n3.8
• BIS CFGS (2009), “Capital flows and emerging market economies”, CGFS Publications No 33, January 2009, pp.7-40
disponibil la http://www.bis.org/publ/cgfs33.pdf
Bibliografie opțională:
•
•

Baldwin, Richard și Wyplosz, Charles (2012) The Economics of European Integration, 4th edition, McGraw Hill.
Montiel, Peter (2011) Macroeconomics of Emerging Markets, Cambridge University Press.

8.2 Seminar/laborator
1.

Introducere și aspecte generale

2.

Piețe emergente din Uniunea
Europeană / statele candidate la
aderare
Interpretarea indicatorilor
economici. Factori ai dezvoltării:
ISD, comerț, outsourcing și
offshoring. Regimul ratei de
schimb.
Riscul de țară în economiile
emergente. Rating-ul de credit.
Modele de finantare.
Interacțiunea dintre mediul
public și cel privat: fiscalitate,
facilități și privatizări.
Piața unică europeană –
Comerțul și uniunea vamală.

3.

4.
5.
6.

Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă



Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă



Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă



Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă



Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă



Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă



7. Piața unică europeană 4 –
Avantaje ți provocări pentru
Analiză de text / Studiu de Caz /

piețele emergente din UE / ale
Prezentare interactivă
statelor candidate la aderare
Bibliografie obligatorie:
• De Rosa, David (2009) Central Banking and Monetary Policy in Emerging Nations, Research Foundation of CFA
Institute, 2009, disponibil la http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2470/rf.v2009.n2
• Hale, David (2012) “The Importance of Emerging Markets”, CFA Institute Conference Proceedings Quarterly, (Sep
2012): 43–5, disponibil la http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/cp.v29.n3.8
• BIS CFGS (2009), “Capital flows and emerging market economies”, CGFS Publications No 33, January 2009, pp.7-40
disponibil la http://www.bis.org/publ/cgfs33.pdf
Bibliografie opțională:
• Baldwin, Richard și Wyplosz, Charles (2012) The Economics of European Integration, 4th edition, McGraw Hill.

Montiel, Peter (2011) Macroeconomics of Emerging Markets, Cambridge University Press.

•

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Cursul abordează tematicile pieței unice europene și a modului în care economiile emergente din UE sunt
integrate în aceasta, dezvoltând totodată o serie de cunoștințe și competențe care, în contextul procesului de
integrare europeană, sunt relevente în vederea desfășurării activității profesionale atât în sectorul privat, cât și în
cel public. De asemenea, înțelegerea mediului macroeconomic, facilitată prin parcurgerea cursului, reprezintă o
condiție importantă pentru succesul profesional într-o multitudine de domenii incluzându-le pe cele de natură
comercială, financiară, sau din sfera guvernanței.
10. Evaluare
Tip de activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
- Răspunsurile la întrebările de examen
din materia aferentă cursului

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Examen scris

70%

Evaluare sumativă ce ţine seama de:
- Participarea la seminarii şi implicarea
Evaluarea activității de
10.5 Seminar
30%
în discuţiile care au loc în cadrul
seminar
fiecărui seminar
- Realizarea lucrării de seminar
10.6 Standard minim de performanţă
Pentru nota 5:
Pentru nota 10:
• Participare activă la curs şi seminar
• Susţinerea examenului scris şi rezolvarea corecta a
• Susţinerea examenului scris şi rezolvarea corecta a
cel puţin jumătate din subiectele aferente acestei
tuturor subiectelor aferente acestuia
probe
• Parcurgerea bibliografiei obligatorii
• Parcurgerea bibliografiei obligatorii

Data completării:
15.09.2015
Data avizării in catedră:
Noiembrie 2015

Semnătura titularului de curs:

Semnătura titularului de seminar:
Semnătura şefului de departament:

